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Definition av samhällskritiska yrkesgrupper  

Det nu pågående virusutbrottet kommer att ställa svensk hälso- och sjukvård och 
omsorg under mycket stor press de kommande månaderna. Vårdföretagarna 
representerar en viktig del av den samlade vård- och omsorgskapaciteten i Sverige och 
våra medlemsföretag vill bidra till att vi i Sverige kan hantera det pågående 
virusutbrottet på bästa möjliga sätt.  

För att samhället ska fungera väl under rådande omständigheter är förmågan att säkra 
personalförsörjningen i vården och omsorgen helt central. Därför välkomnar 
Vårdföretagarna regeringens besked om att barnomsorgen ska tryggas för människor 
med nyckelpositioner i samhället, i de fall landets förskolor och skolor tvingas stänga.  

MSB har fått regeringens uppdrag att definiera leverantörer av samhällsviktiga uppdrag. 
Ett antal samhällsviktiga funktioner har redan pekats ut.  När det gäller området vård 
och omsorg har hälso- och sjukvård och äldreomsorg nämnts.  

Vårdföretagarna vill med föreliggande skrivelse understryka att det, utöver ovan 
utpekade kategorier inom vård och omsorg, finns fler yrkesgrupper som är av avgörande 
betydelse för att skydda liv och hälsa. Personal inom personlig assistans, särskilda 
boenden, HVB-hem, LSS-boenden, hemtjänst och personal i dagverksamhet är exempel 
på fler yrkesgrupper som är nödvändiga för att säkerställa att redan utsatta grupper har 
goda möjligheter att klara sig genom den nu pågående krisen.  

Inom personlig assistans och särskilt boende är andelen brukare som tillhör riskgrupper 
mycket hög. Många assistansanvändare är exempelvis helt beroende av assistans dygnet 
runt för andningshjälp och andra åtgärder som är direkt nödvändiga för att värna deras 
liv och hälsa. Det finns dessutom ett stort antal assistansanvändare som inte har några 
anhöriga som kan stödja dem i vardagen. De är helt beroende av att assistansen 
fungerar, och därmed beroende av att assistansanordnarna är väl förberedda för den 
situation vi nu står inför.  

Redan nu ökar sjukskrivningstalen inom vården och omsorgen, personalbristen är på 
sina håll redan ett faktum. Om personal utöver detta riskerar att stanna hemma med 
barn vid en eventuell skolstängning förvärras bemanningssituationen ytterligare. Det 
riskerar att medföra en kraftigt ökad belastning för sjukvården.  

Det är därför av största vikt att MSB inkluderar breda yrkesgrupper inom såväl hälso- 
och sjukvården, socialtjänsten som inom övrig omsorg i sin definition av yrkesgrupper 
med samhällsviktiga uppdrag.  
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Coronavirusets utveckling är oviss och läget kan snabbt förändras. MSB har ett viktigt 
uppdrag att bistå i att säkra att verksamheterna inom sjukvården och omsorgen har de 
resurser och verktyg som krävs för att möta utmaningarna som virusutbrottet för med 
sig.  

Vi bistår gärna i det fortsatta arbetet. 

Med vänlig hälsning 

 

Antje Dedering 
Förbundsdirektör 
Vårdföretagarna 

Sabina Joyau 
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